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AwnryrI sMpwdk
fw. jwgIr isMG

जेठ

ਜੇਠ
ਜੇਠ ਚੜ੍ਹਿਆ ਧੁੱ ਪਾਂ ਭੀ ਚਹਿੀਆਂ
ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਘੁੱ ਲੀਆਂ ਨੀ।
ਯਾਦ ਤੇਰੀ ੜ੍ਵਚ ਘੁੰ ਮਣ ਖਾਵਾਂ
ੜ੍ਜਉਂ ਚਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੀਆਂ ਨੀ।
ਮੇਰੇ ਜਹੀਆਂ ਕਈ ਵੈਣ-ਵਰੋਲੇ
ਪਾਵਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਤਲੀਆਂ ਨੀ।
ੜ੍ਜਨਿਾਂ ਦੇ ਮਾਹੀ ਕਰਨ ਕਲੋ ਲਾਂ
ਹੁੱ ਸ ਹੁੱ ਸ ਕੇ ਉਹੀ ਫਲੀਆਂ ਨੀ।
ਲੋ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਭਰ ਭਰ ੜ੍ਪਆਲਾ
ਮੇਰੇ ਭਾ ਦੀਆਂ ਚੁੱ ਲੀਆਂ ਨੀ।
ੜ੍ਿਨਾਂ ੜ੍ਪਆਰ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ੜ੍ਫਰਦੀ
ਿੁੰ ਦ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੈ ਿਲਿੀਆਂ ਨੀ।
ੜ੍ਭੁੱ ੜ੍ਜਆ ਮਖਹਾ ਕੌ ਣ ਸਕਾਵੇ
ਅੁੱ ਖਾਂ ‘ਚੋਂ ਿੁੰ ਦਾਂ ਡੁੱ ਲਿੀਆਂ ਨੀ।
ਅੁੱ ਖਾਂ ਖੌਲਿ ਐ ੜ੍ਮਹਰਾਂ ਵਾਲੇ
ਢੇਰ ੜ੍ਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲੀਆਂ ਨੀ।
ਸੁੰ ਤੋਖ ੜ੍ਸੁੰ ਘਾ ਹਣ ਆ ਜਾਉ ਜਾਨੀ
ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅੁੱ ਖਾਂ ਖਲਿੀਆਂ ਨੀ।

जेठ चढ़िया धुप्ाां भी चिीयाां
गर्म हवावाां घल्
ु लीआां नी।

याद तेरी ववच घुर्ण खावााँ

जजओां चकीयाां दीआां ्ुलीआां नी।
र्ेरे जहीआां कई वैण वरोले
्ावण ते ही तलु लआां नी।

जजनहाां दे र्ाही करन क्लोलाां

हस हस के ओह फुलीआां नी।
लोकी ्ीांदे भर भर पयाला
र्ेरे भा दीआां चुलीआां नी।

बिनाां पयार र्ैं रोंदी फफरदी

िांद होईआां र्ेरी िुलीआांनी।
लभजजजआ र्ुखड़ा कौन सुकावै
अखखाां चों िद
ां ाां डुल्लीआां नी।
अखखाां खोल ऐ र्ेहराां वाले

ढे र चचराां तों सुलीआां नी।
सांतोख लसांघा हुण आ जाओ जानी
दर्मन लई अखखाां खल
ु ीआां नी।
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Donations to AMRIT KIRTAN TRUST are
eligible for relief u/s 80 G of Income-Tax Act,
1961 (43 of 1961) vide CIT/- I/ CHD/ Tech./ 80G/ 2008-939 dated 19-05-2008 valid up to
31/03/2012 and now valid in perpetuity.
Cheques/Drafts should be sent in the name of
AMRIT KIRTAN TRUST payable at Mohali .
Donations can also be sent by money order at
the address: AMRIT KIRTAN TRUST (Regd.),
422, Sector 15-A, Chandigarh-160015. The
Donations can be made by Electronic Transfer
also. The Bank details are: AMRIT KIRTAN
TRUST Savings Bank A/C No.65079603302,
IFSC: SBIN0018141 in the State Bank of India,
Phase 3B2, Mohali Punjab Branch. After such
a Deposit, please inform us your Name and
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fiE/ ikfJ pjhn? Gbk ejhn?
fJe d|so d/ n|;o dh w/I s/ ;kjwD/ fJZe sysh oZyh j'Jh ;h. id'A th T[; B{z e'Jh
fwbD nkT[dk sK T[j gVQdk ^ w/o/ Bkb e'Jh uzrh rZb eo' iK u[Zg oj'. ^ T[; n|;o B/
nkgD/ tk;s/ th fJ; sysh d/ d{i/ gk;/ fbfynk ;h ^ w?A fJjBK Bkb e'Jh uzrh rZb eoK iK
u[Zg ojK.
nZi ebQ jo j'Nb iK Ykp/ s/ c{v gkfJIfBzr dk pVk fXnkB oZfynk iKdk j?. ;oekoh
wfjew/ jo ;w/A gVskb eod/ ofjzd/ jB fes/ e'Jh Ifoohbh t;s{ Bk j't/. n;hA nkgD/ ;oho
B{z Ifjo s'A pukT[D d/ nB/e isB eod/ jK. go fJe j'o Ifjo j? fijVk ;ohoe Ifjo Bkb'A
th tX/o/ jkBhekoe j[zdk j? ^ T[j j? ftukoK dk Ifjo ^ fi;B{z nkw p'bukb ftZu n;hA rgPg
efj fdzd/ jK. fJ; Bkb fijVk Ifjo |?bdk j? T[j sB ns/ wB d'jK B{z yokp eodk j?. fJ;/
bJh r[o{ BkBe ;kfjp nkyd/ jB ‘BkBe fce? p'fbn? sB[ wB[ fcek j'fJ.’
efjzd/ jB fJe tko ;[eoks B{z fJe GZdo g[oP fwbD nkfJnk s/ efjD bZrk^ ‘s[;hA |bkD/
ftdtkB pko/ ;[fDnk j?<’
;[eoks B/ ftZu'A jh N'efdnK g[fSnk fe PqhwkB fijVh rZb s[;hA w?B{z dZ;D bZr/ j' eh
fJ; Bkb T[; ftdtkB B{z e'Jh bkG j't/rk<
Gdo g[oP B/ fejk ^ BjhA
eh fJ; rZb Bkb s[jkB{z e'Jh bkG j't/rk<
BjhA
eh fJ; Bkb w?B{z e'Jh bkG j't/rk<
BjhA
fco nkgK e'Jh j'o rZb eohJ/.
;kv/ wjK g[oP fJ; rZb dk pVk fXnkB oyd/ ;B. fi; B{z fwbhJ/ uzrh rZb eohJ/.
fijV/ uzrh rZb BjhA eod/ T[jBK B{z fwbD s'A r[o/I ehsk ikt/. epho ih dk fJe gdk tkuD
i'r j?^
;zs fwb? feS[ ;[Bhn? ejhn?. fwb? n;zs w;fN efo ojhn?.
pkpk p'bBk fenk ejhn?. i?;/ okw Bkw oft ojhn?.
;zsB f;T[ p'b/ T[gekoh. w{oy f;T[ p'b/ My wkoh.
p'bs p'bs pYfj fpekok. fpB p'b/ fenk eofj phukok.
ej[ epho S{Sk xN[ p'b?. Gfonk j'fJ ;[ epj[ B v'b?.
fJe fJj fw;kb th fdZsh iKdh j?. ;kv/ xo d/ ftjV/ ftu i/ e'Jh e{Vk eoeN ;[Ndk j?
sK ;kB{z pj[s p[ok brdk j?. go i/ e'Jh ;kv/ fdwkr d/ ;[zdo ftjV/ ftu rzd/ Bekokswe
ftukoK dk e{Vk ;[Ndk j? sK T[; s'A th ;kB{z puDk ukjhdk j?. fJe ftdtkB dk sK fJj th
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efjDk j? fe fijVk ftuko fJe tko ;kv/ fdwkr ftu ubk iKdk j? T[j fco fBeb BjhA ;edk.
i/ Bekokwse ftuko ;kv/ fdwkr ftu tX/o/ dkyb j' iKd/ jB sK T[j ;kv/ ekoiK s/ th gqGkt
gkT[Ad/ jB. ;kvh fIzdrh Bekokswe j' iKdh j?. fJjBK Bkeokswe ftukoK d/ gqGkt B{z xNkT[D
dk fJe jh sohek j? fe fdwkr ftu pj[s/ ;ekoswe ftuko dkyb ehs/ ikD/. fJ;/ bJh f;nkD/
uzrhnK g[;seK gVQB, uzrhnK rZbK eoB ns/ uzr/ pzfdnK dh ;zrs eoB dh ;bkj fdzd/ jB.
epho wkoh woT[ e[;zr eh e/b/ fBefN i[ p/fo.
T[j M{b/ T[j uhohn? ;kes ;zr[ B j/fo.
epho ;zrfs eohn? ;kX eh nzfs eo/ fBopkj[.
;kes ;zr[ B ehihn? ik s/ j'fJ fpBkj.
^^ G[Zb u[Ze fywk ih ^^

_____________________
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gurU Gr dw swz pKwvj
pRo. hrBjn isMG DwrIvwl
pKwvj ijQy ihMdosqwnI sMgIq dI mDkwl dI isrmOr gwien SYlI DRvpd-Dmwr, rbwb,
vicqr vIxw Aqy nwc Awid dI swQ sMgq kr ky ApxIAW qknIkI KUbIAW kwrn Aihm swz ho
inbiVAw hY auQy gurU nwnk dyv jI vloN clweI inrbwx kIrqn prMprw dy swQ krky vI gurU Gr dy
swz pKwvj dw v`fw Xogdwn irhw hY[ ihMdosqwnI sMgIq iv`c BgqI rs dIAW rcnwvW dw gwien
DRvpd-Dmwr dy rwhIN pKwvj dy swQ nwl huMdw irhw hY[ gurU Gr dI kIrqn pRp
M rw iv~c pKwvj swz
dw Aihm bolbwlw irhw hY [ ies dw hvwlw is~K pMQ dy mhwn ivdvwn BweI gurdws jI ny ies
qrHW id`qw hYGir Gir bwbw gwvIAY vjx qwl imRdMg rbwbw ]
(vwr 24, poVI 4 )
gurU Arjn dyv jI rbwb qy pKwvj dw ijkr gurbwxI iv`c krdy hn ik
qyrw jnu inriq kry gun gwvY ]
rbwbu pKwvj qwl GuMGrU Anhd sbdu vjwvY]
(Awsw rwgu m:5 pMnw 381)
SRI gurU gRMQ swihb, dsm gRMQ dI bwxI Aqy BweI gurdws dIAW vwrW iv`c AnykW sMgIqk swjW
dw izkr AwauNdw hY jo gurU nwnk dyv jI vloN clweI inrbwx kIrqn prMprw ivc swQ jW shwiek
swz vjoN pRvwn hoey[ smyN smyN dI loV muqwibk ieh swj gwien Aqy nwc dI sMgq leI hoNd iv`c
Awey Aqyy Awpxw punr ivkws krdy rhy[ ieh swj 4 pRkwr dIAW SRyxIAW iv`c vMfy gey hn[ qMqI,
AvnD, Gx Aqy suiSr swj[
gurbwxI iv`c rbwb, bIn (vIxw), pKwvj, imRdMg, Fol, ngwrw, nobq, ByrI,dolk, byn, bMsrI,
GuMGrU, ikkMnI, ikMgrI, sihnweI, isM|I, sMK, dmwmw, mMdl qwl mdIry, DoNsy, forU qy murlI Awid dw
vrnx imldw hY[ iehnW iv`coN rbwb Aqy pKwvj/imRdMg gurU Gr dI gurbwxI kIrqn prMprw iv`c
AiqAMq mhqvpUrn hn[ gurU Gr dI kIrqn prMprw iv`c rbwb nwl pKwvj dw Atu`t sbMD hY[
BweI gurdws dIAW vwrW qy gurbwxI dy hyT ilKy SbdW iv`c rbwb Aqy pKwvj dw hvwlw imldw
hY:Gir Gir bwbw gwvIAY vjx qwl imRdMg rbwbw]
(vwr 24 pOVI 4 )
gurbwxI iliK pOQIAW qwl imRdMg rbwb vjwvY]
(vwr 6 pOVI 12)
rbwb pKwvj qwl GUMGrU Anhd sbd vjwvY]
(Awsw mhlw 5 pMnw 391)
AMimRq kIrqn
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kr kir qwl pKwvju nYnhu mwQY vjih rbwbw]
(rwmklI m:5 pMnw 884)
ienHW auprokq gurbwxI dy hvwilAW qoN pKwvj qy rbwb dw sbMD ieMJ lgdw hY ijvyN rbwb
klbUq hovy qy pKwvj ausdI rUh hovy[
pKwvj Aqy imRdMg iek hI swj dy do vKry nwm hn[ pKwvj PwrsI BwSw dw Sbd hY Aqy
imRdMg sMsikRq BwSw dw Sbd hY[ gurU gRMQ swihb iv`c, BweI gurdws dIAW vwrW iv`c Aqy gurU goibMd
isMG jI dI bwxI iv`c ieh AvnD swj kdy pKwvj Aqy imRdMg dy rUp iv`c pRXog hoieAw hY[
pKwvj ie~k gMBIr pRwikqI Aqy bIr rs BrpUr swz hY jo BgqI rs dIAw rcnwvW nwl
sdIAW qoN swQ krdw AwieAw hY[ iksy zmwny iv`c pKwvj gurU GrW Aqy mMdrW dI Swn irhw hY[
Aj~kl pKwvj lkVI dw bixAw huMdw hY ijs dI lMbweI Awm qor qy 24-25 ieMc, Qwp vwlw pwsw
lgBg 7 ieMc Aqy Dwmy vwlw pwsw lgBg 9 ieMc huMdw hY[ ieh iek ngw swj hY ijs dy Qwp vwly
pwsy puVy auqy isAwhI lgI hMudI hY Aqy dUjw pwsw ijs nMU Dwmw kihMdy hn aus auqy gMuinAw hoieAw
Awtw lgwieAw jWdw hY[ Dwmy Aqy Qwp vwly pwsy nMU pYNd (cmVy dI r~sI) nwl jkiVAw huMdw hY Aqy
Qwp vwly pwsy 2-2 GrW iv`c ie`k lkVI dw g`tw pwieAw jWdw hY ies qrW 16 GrW iv`c kul 8 g~ty
pwey jWdy hn ijs nwl Qwp vwly pwsy nMU loV Anuswr inrDwrq svr qy imlwieAw jWdw hY[
gurU kwl qoN hI pKwvj dw swQ kIrqn nwl huMdw irhw hY[ gurU swihb Awp qMqI swj Aqy
pKwvj swj vjwauNdy rhy hn Aqy Awpxy gurisKW qy vI ikrpw kIqI[ gurU qyg bhwdur swihb ij` Qy
qyg dy DnI sn aQy ie`k mhwn imRdMg AwcwrIAw vI sn[ gurbwxI kIrqn dI mhwn prMprw dI
irvwieq nMu kwiem rKidAW ieqhwisk gurduAwirAW iv`c Aqy scKMf SRI drbwr swihb ivc purwqn
kIrqnIAW/rbwbIAW vloN vI pKwvj dy swQ nwl kIrqn kIqw jWdw sI[ BweI sMqU, BweI nsIrw, BweI
sweIN d`qw, BweI mhMdw, BweI r`Kw, BweI hrnwm isMG jMmU vwly, BweI gopwl isMG, BweI rqn isMG
Aqy BweI Arjn isMG qrMgV Awid gurU Gr dy mhwn pKwvjI hoey hn[ Ajoky smyN iv`c ausqwd BweI
bldIp isMG Aqy pRoPYsr hrBjn isMG DwrIvwl gurU Gr dy swj pKwvj nMU sMBwlx Aqy pRcwrn dw
Xqn kr rhy hn[
AMq iv~c bynqI hY ik gurU Gr dIAW tkswlW, XUnIvristIAW, ivdyS dIAW Dwrimk sMsQwvW
Aqy sRomxI gurdvwrw pRbMDk kmytI DrUvpd-Dmwr Aqy pKwvj dI iv~DI-b~D is~KlweI dy Xog pRbMD
krn qW ik gurU Gr dy swj pKwvj nMU Aqy DRvpd AMg dI sbd pRDwn SYlI nMU sMBwl ky gurU Gr dI
purwqn inrbwx kIrqn prMprw nUM Ajoky smyN iv~c pRcwirAw jw sky [ is~K kOm dy qmwm isrmor
SwsqrI kIrqnIAW nMuU vI lgdy h~Q guzwirS hY ik gurU Gr dI purwqn rvwieq DRvpd AMg dI SYlI
muqwibk pKwvj dw swQ nwl kIrqn krn dI pihl kdmI krn qW jo qW ik swfI Awaux vwlI is~K
nOjvwn pIVHI nMU vI gurU Gr dy rvwieqI kIrqn bwry vI jwxkwrI hovy[
# 340, sMgIq ivlws, bydI kwlonI, DwrIvwl
izlHw gurdwspur, pMjwb (ieMfIAw)
&on: 98143-49658
Email: harbhajansinghdhariwal@gmail.com
_____________________
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ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਕਿੱ ਸਾ ਗਾਇਕੀ: ਕਵੀਸ਼ਰੀ
*ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ ਿੰ ਘ
ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਯੋਕਿਆਂ, ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰ ਜ ਦਕਰਆਵਾਂ ਦੀ ਿਰਤੀ ਪੰ ਜਾਬ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਾ
ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਵਚ ਿਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੰ ਦਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਜੰ ਮੀ-ਪਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਸਖਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚੀ।
ਸੰ ਗੀਤ ਕਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਲਾ ਮੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰ ਗੀਤ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਕਵਚ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੰ ਗੀਤ ਕਲਾ ਦਾ ਸਕਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਕਹਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰ ਘਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਸਕਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਕਹਤ ਬਹੁਤ ਕਵਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਅਨੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮੋਈ
ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ

ਦੇਵ ਜੀ ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਕਲਖਤੀ ਸਾਕਹਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਕਹਤ ਕਵਿੱ ਚ ਅਕਿਆਤਮਵਾਦ ਵਿੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਗਤੀ ਲਕਹਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਿਗਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ, ਕਸਿੱ ਿਾਂ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦਾ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱ ਲ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਜਹੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਮਹੌਲ ਕਵਚ ਅਕਿਆਤਮਵਾਦ ਦਾ ਸਾਕਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ
ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਰੰ ਗ ਦੇ ਸਾਕਹਤ ਦੀ ਘਾਟ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਕਉਂਕਕ
ਮਨੁਿੱਖੀ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਗਆਨ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਵੀ ਕਦਲ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਸਾਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਮੋਦਰ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਪਰਕਸਿੱ ਿ ਪਰੀਤ-ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਾਕਵ ਦਾ ਰੰ ਗ
ਕਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਕਹਤ ਕਵਚ ਰੋਮਾਂਕਟਕ ਸਾਕਹਤ ਕਕਿੱ ਸਾ-ਕਾਕਵ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਿੱ ਖੀ। ਕਕਿੱ ਕਸਆਂ ਕਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਪਰੀਤ ਅਤੇ ਬੀਰ ਰਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਕਿੱ ਸਾ-ਕਾਕਵ
ਮਿੱ ਿਕਾਲੀਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਾਕਵ ਦੀਆਂ ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਕਾਕਵ ਿਾਰਾਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਕਿੱ ਸਾ-ਕਾਕਵ ਇਕ ਕਵਲਿੱਖਣ ਕਾਕਵ-ਿਾਰਾ
ਹੈ। ਕਕਿੱ ਸਾ-ਕਾਕਵ ਕਵਿੱ ਚ ਪਕਹਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਕਿੱ ਸਾ-ਕਾਕਵ
ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਸਰਫ਼ ਅਕਿਆਤਕਮਕ ਅਤੇ ਿਗਤੀ ਕਾਕਵ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ।
ਕਕਉਂਕਕ ਅਕਿਆਤਕਮਕ-ਕਾਕਵ ਤੋਂ ਮਨੁਿੱਖੀ ਮਨ ਉਕਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁਿੱਖੀ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ
ਕਕਿੱ ਸਾ-ਕਾਕਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਅਕਿਆਤਕਮਕ-ਕਾਕਵ ਪਰੰ ਪਰਾਇਕ ਕਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਕਹ ਗਈ ਸੀ ਕਕਉਂਕਕ
ਅਕਿਆਤਕਮਕ ਕਵੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਰਕਹ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਕਵਸ਼ੇ, ਉਹ ਹੀ ਕਬੰ ਬ ਤੇ ਉਹ ਹੀ
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਕਜਹੜ੍ੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਕਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕਕਿੱ ਸਾ-ਕਾਕਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁਿੱਖੀ ਮਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਕਿੱ ਸਾ-ਕਾਕਵ ਜੁਿੱ ਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ
ਰਚਨਾ ਸੀ। ਕਜਨਹਾਂ ਕਵਚ ਸਮਾਕਜਕ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਕਨਆਈ ਕਰਵਾਜਾਂ ਕਵਰੁਿੱ ਿ ਅੜ੍ਨ ਤੇ ਲੜ੍ਨ ਦੀ ਦਲੇ ਰੀ ਸੀ।
ਕਕਿੱ ਸਾ-ਕਾਕਵ ਿਗਤੀ ਕਾਕਵ ਕਵਰੁਿੱ ਿ ਪਰਤੀਕਰਮ ਸੀ। ਤਾਰਨ ਕਸੰ ਘ ਅਨੁਸਾਰ ਕਕਿੱ ਸਾ-ਕਾਕਵ ਨੇ ਪਕਹਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁਿੱਖ
ਨੂੰ ਮਨੁਿੱਖ ਸਮਕਝਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱ ਡ, ਚੰ ਮ-ਮਾਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੰ ਕਨਆ ਤੇ ਉਸ ਕਵਚ ਲਹੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰ ਨੀ।
ਿਾਈ ਕਾਨਹ ਕਸੰ ਘ ਨਾਿਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਕਿੱ ਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਥਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਕਸੰ ਘ ਜਿੱ ਗੀ
‘ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਕਹਤ ਕੋਸ਼’ ਕਵਚ ਕਲਖਦੇ ਹਨ ਕਕ ਮਾਲਵੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕਕਿੱ ਸੇ ਨੂੰ ਕਚਿੱ ਠਾ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਇਨਗਾਡ ਦੀ
‘ਪਰਸ਼ੀਅਨ-ਇੰਗਕਲਸ਼ ਕਡਕਸ਼ਨਰੀ ‘ਫ਼ਰੋਜ਼ੁਲ ਲੁਗਾਤ’ ਤੇ ‘ਲੁਗਾਕਤ ਕਕਸ਼ੌਰੀ’ ਕਵਚ ਵੀ ਕਕਿੱ ਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਹਾਣੀ,
ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਹਕਾਇਤ ਹੈ। ਕੁਲਬੀਰ ਕਸੰ ਘ ਕਾਂਗ ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਕਵਚ ਕਕਿੱ ਸਾ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਢੁਿੱ ਕਵਾਂ
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ਸ਼ਬਦ ‘ਆਕਖਆਨ’ ਹੈ, ਕਜਸ ਤੋਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਤੇ ‘ਅਕਖਓ’ ਤੇ ‘ਅਕਖਆ’ ਆਕਦ ਸ਼ਬਦ ਪਰਚਕਲਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਰੀਤ ਦੇ ਕਕਿੱ ਸੇ ਨੂੰ ‘ਪਰੇਮਾਕਖਆਨ’ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਕਿੱ ਸਾ ਕਾਕਵ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਵਿੱ ਚ ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ
ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਕਿੱ ਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਾਤੂ ‘ਕਿੱ ਸ’ (ਅਰਬੀ) ਹੈ, ਕਜਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਪਿੱ ਛੇ ਜਾਣਾ, ਕਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨਾ, ਖ਼ਬਰ
ਦੇਣਾ, ਅਰਥਾਤ ਕਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਬਆਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪਰੀਤ ਕਹਾਣੀ ਕਕਵਤਾ ਕਵਚ ਕਕਹਣੀ। ਕੁਰਾਨ ਕਵਚ ਯੂਸਫ਼
ਤੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੀ ਸਿੱ ਚੀ ਪਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਹਸਨੁਲ ਕਕਸਸ ਆਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਕਵਚ
‘ਕਕਿੱ ਸਾ’ ਪਦ ਵਾਰਤਕ ਕਵਚ ਕਲਖੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਕਿੱ ਸਾ ਚਹਾਰ ਦਰਵੇਸ਼, ਕਕਿੱ ਸਾ
ਗੁਲ ਬਕਾਵਲੀ, ਕਕਿੱ ਸਾ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਇਸੇ ਵੰ ਨਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਕਸਿੱ ਿ ਨਾਂ ਹਨ। ਅਿੱ ਜ ਕਿੱ ਲਹ ਕਕਿੱ ਸਾ ਪਦ ਦੀ ਥਾਂ
‘ਅਫਸਾਨਾ’ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕਰਵਾਜ਼ ਕਜਆਦਾ ਵਿ ਕਗਆ ਹੈ।
ਿਾਵੇਂ ਕਕ ‘ਕਕਿੱ ਸਾ’ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਕਿੱ ਸੇ ਉੱਪਰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਾਕਹਤ ਦਾ
ਪਰਿਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਕਕਿੱ ਸਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਕਕਵਤਾ ਦੇ ਪਰਕਸਿੱ ਿ ਰੂਪ ‘ਮਸਨਵੀ’ ਉੱਤੇ ਅਿਾਕਰਤ ਹੈ।
ਫ਼ਾਰਸੀ ਕਵਚ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਕਜਸ ਕਾਕਵ ਰੂਪ ਕਵਚ ਕਬਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਨਵੀ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਾਰਸੀ ਮਸਨਵੀ ਕਵਚ ਪਰੇਮ, ਰਹਿੱ ਸ ਤੇ ਯੁਿੱ ਿ ਕਤੰ ਨਾਂ ਪਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਹੀ ਪਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਯੁਿੱ ਿ ਦੀ
ਮਸਨਵੀ ਨੂੰ ‘ਰਜ਼ਮ’ ਅਤੇ ਪਰੇਮ ਅਤੇ ਕਵਲਾਸ ਦੇ ਕਾਕਵ ਨੂੰ ‘ਬਜ਼ਮ’ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਕਵਚ ਪੰ ਜ ਮਸਨਵੀਆਂ
ਇਕਿੱ ਠੀਆਂ ਕਲਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਮਸਾ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਪਰਕਸਿ ਕਵੀ ਨਜ਼ਾਮੀ ਨੇ ‘ਖਮਸਾ’
ਕਲਕਖਆ ਸੀ ਤੇ ਡਾ. ਹਰਨਾਮ ਕਸੰ ਘ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਮੀ ਕਕਹਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਵੀ
ਪੰ ਜ ਕਕਿੱ ਸੇ ਕਲਖੇ ਹਨ।
ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਸਿ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਕਿੱ ਸਾ ਕਲਖਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਕਵਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਇਹ ਮੰ ਕਨਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਕਕ ਦਮੋਦਰ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵੀ ਕਕਿੱ ਸਾ ਕਲਖਣ ਦੀ ਪਰਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਕਮਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ

ਸਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਮੰ ਕਨਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਮੋਦਰ ਦੀ ਕਕਿੱ ਸਾ ਕਲਖਣ ਦੀ ਕਪਰਤ ਨੂੰ ਪੀਲੂ ਅਤੇ ਹਾਕਫ਼ਜ਼
ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰੇ ਹੋਰ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵੰ ਗਾਕਰਆ ਕਗਆ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਮਸਨਵੀ ਦੇ ਪਰਿਾਵ ਅਿੀਨ ਕਕਿੱ ਸਾ-ਕਾਕਵ ਿਾਰਾ ਇਕ ਬਲਵਾਨ ਸਾਕਹਤਕ ਪਰੰ ਪਰਾ ਬਣ ਗਈ।
ਕਕਿੱ ਸਾ ਕਾਕਵ ਲਈ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਲ ਦੇ ਆਰੰ ਿ ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁਕਨਹਰੀ ਸਮਾਂ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ
ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਨੁਿਵ ਬਦਲ ਕਗਆ। ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਕਕਵਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਵਲ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਕਵਤਾ
ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਕਵਚ ਕਲਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਕਕਿੱ ਸਾ ਕਕਵਤਾ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰੰ ਿ
ਤਿੱ ਕ ਪਰਚਿੱਕਲਤ ਰਹੀ, ਪਰੰ ਤੂ ਅਿੱ ਜ ਕਿੱ ਲਹ ਇਹ ਪਰਥਾ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰ ਤਲੇ ਪੜ੍ਾਅ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਕਿੱ ਸਾ ਗਾਇਕੀ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਖਰੀਆਂ-ਵਿੱ ਖਰੀਆਂ ਵੰ ਨਗੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ
ਨਾਲ ਟੁੰ ਕਬਆ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਤ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋ ਕ-ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਵੰ ਨਗੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਕਿੱ ਸਾ-ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਕਨਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਕਰਹਾ ਹੈ।
ਪਕਹਲਾਂ-ਪਕਹਲ ਕਕਿੱ ਸੇ ਕਸਰਫ ਕਲਮਬਿੱ ਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਨਾਉਣ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ
ਨਾਲ ਕਕਿੱ ਕਸਆਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲਿੱਗਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਗਾਇਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਤ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਬਣ
ਕਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਇਕੀ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਤ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱ ਖਰੀ ਪਕਹਚਾਣ ਬਣਾਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰ ਜਾਬ
ਦੀ ਸੰ ਗੀਤ ਪਰੰ ਪਰਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਤ ਕਵਸ਼ਵ ਿਰ ਕਵਿੱ ਚ ਪਰਕਸਿੱ ਿ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਿਾਵਾਂ ਦੀ ਰਕਹਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋ ਕ ਿੁਨਾਂ ਅਿੱ ਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਕਦ
ਵਾਸੀ ‘ਰੈਡ ਇੰਡੀਅਨਜ਼’ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
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ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਤ ਨੇ ਿਾਰਤੀ ਸੰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪਰਫੁਿੱਕਲਤ ਕਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਡਮੁਿੱ ਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਿੁਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਕਿੱ ਸੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋ ਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਅਲਿੱਗ-ਅਲਿੱਗ ਿੁਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਵਿੱ ਖਰੀਆਂਵਿੱ ਖਰੀਆਂ ਵੰ ਨਗੀਆਂ ਕਵਚ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਜਹਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਸਿੱ ਸੀ-ਪੁੰ ਨੂੰ, ਹੀਰ-ਰਾਂਝਾ, ਪੂਰਨ ਿਗਤ,
ਕਮਰਜ਼ਾ-ਸਾਕਹਬਾਂ, ਆਕਦ ਜਗਤ ਪਰਕਸਿੱ ਿ ਕਕਿੱ ਕਸਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ਕ ਿੁਨਾਂ ਹਨ। ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਕਸੰ ਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਕਕਿੱ ਸਾ ਗਾਇਕੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਤ ਦੀ ਗਾਇਨ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਕਵਿੱ ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱ ਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਰਾਸ਼ੇ, ਸੰ ਵਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚੀ
ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਸਿੱ ਿਾ-ਸਾਦਾ ਸੁਿਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਇਕੀ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਮਕਹਕ ਹੋਣ
ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਕਿੱ ਸਾ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਕਸਿੱ ਿੀ-ਸਾਦੀ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਤ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਜਦੋਂ ਕਕਿੱ ਸੇ ਨੂੰ ਸੰ ਗੀਤ-ਬਿੱ ਿ ਕਰਕੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ

ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਕਿੱ ਸਾ ਗਾਇਕੀ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਕਕਿੱ ਕਸਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੀ ਲੋ ਕ ਸੰ ਗੀਤ
ਬਖ਼ਕਸ਼ਆ ਹੈ। ਕੁਲਬੀਰ ਕਸੰ ਘ ਕਾਂਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕਚਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾ ਦਵਿੱ ਈਆ ਛੰ ਦ ਤੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਲਕਹੰ ਦੀ
ਿਾਸ਼ਾ ਕਕਿੱ ਕਸਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿੱ ਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬੈਂਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਇਸ ਲੋ ਕ-ਸੰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਬੈਂਤ ਛੰ ਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਕਕਿੱ ਸਾ ਕਾਕਵ ਅਤੇ ਕਕਿੱ ਸਾ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਾਵਾ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਕਾਦਰਯਾਰ ਨੇ ਬੈਂਤ
ਕਵਿੱ ਚ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕਕਿੱ ਸਾ ਰਕਚਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦਾ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੀ ਿੂਹ-ਪਾਉਂਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ
ਜੰ ਗ ਵਰਗੇ ਕਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੈਂਤ ਕਵਿੱ ਚ ਰਕਚਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਗਾਇਨ ਦੀ ਵਿੱ ਖਰੀ ਹੀ ਲੈ ਅ ਹੈ। ਬੈਂਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਈ
ਕਤੰ ਨ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿੁਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਦੋਹੜ੍ੇ ਤੇ ਸਿੱ ਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੀ ਅਲਾਹੀ
ਸੰ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਕਰਪਾਟੀ ਦੀ ਅੰ ਤਰਾਤਮਕ ਰੂਹ ਕਵਿੱ ਚ ਸੰ ਗੀਤਕ ਤੇ ਲੋ ਕ ਿੁਨੀਆਂ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਵਾਕਰਸ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰੋਦੀ ਅੰ ਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਕਵਚ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਕਗਆ। ਮੋਹਣ ਕਸੰ ਘ ਦੀਵਾਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਕਵਚ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ
ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਿ ਤੋਂ ਕਮਿੱ ਠੇ ਰਸ-ਿਰੇ, ਸਾਦੇ, ਕਸਿੱ ਿੇ ਰੂਪਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ
ਗਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਕਹਤ ਨੂੰ ਕਲਿੱਪੀ-ਬਿੱ ਿ ਕਰਨ ਦਾ ਯੋਗ ਪਰਬੰਿ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਮੌਕਖਕ
ਸਾਕਹਤ ਦਾ ਰੂਪ ਿਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੋ ਕ ਕਵੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗੌਮਾਂਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਮ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਕਦਲ-ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠਾਂ, ਕਪੜ੍ਾਂ, ਮੇਕਲਆਂ, ਕਵਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਜਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਕਆਂ ਉੱਤੇ ਗਾ-ਗਾ
ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਨਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਸਨ। ‘ਰਾਸ-ਲੀਲਹਾ’ ਇਹਨਾਂ ਕਕਿੱ ਕਸਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਕਿੱ ਕਸਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੋ ਕ-ਪਿੱ ਿਰ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋ ਕ ਗਾਇਕ ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਸਰਫ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੋਕਟਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਛੰ ਦ-ਬਿੱ ਿ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੱ ਕਸਆਂ ਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਿਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਕਹ
ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਪੀਲੂ ਦਾ ਕਮਰਜ਼ਾ ਵੀ ਟੋਕਟਆਂ ਕਵਚ ਰਕਚਆ ਕਮਲਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਕਿੱ ਸੇ ਦੇ
ਰੂਪ ਕਵਚ ਰਚਨ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਚਿੱ ਲੀ।
ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਕਿੱ ਸੇ ਕਕਸੇ ਇਕ ਲੋ ਕ-ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਨਦਾਨ, ਕਜਸ ਨੇ ਉਹ ਕਕਿੱ ਸਾ ਰਕਚਆ
ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰਸੇ ਕਵਚੋਂ ਕਮਕਲਆ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਜਾਂ ਯੋਗ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋ ਕ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਸੁੰ ਦਰ ਲੋ ਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੰ ਦ-ਬਿੱ ਿ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਗਮੰ ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਹਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦਨ-ਕਤਹਾਰ, ਕਵਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਕਆਂ, ਉਤਸਵਾਂ ਤੇ ਉਚੇਚੀਆਂ
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ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਇਕਿੱ ਤਰਤਾਵਾਂ ਕਵਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਥਾ ਪਾਈ। ਿਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 27ਵੀਂ ਵਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਕਸਿੱ ਖ ਤੇ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰੀਤ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਪਰੀਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤੇ ਹਨ।
“ਲੈ ਲਾ ਮਜਨੂੰ ਆਸਕੀ ਚਹੁ ਚਕੀ ਜਾਤੀ ।
ਸੋਰਕਠ ਬੀਜਾ ਗਾਵੀਐ ਜਸੁ ਸੁਘੜ੍ਾ ਵਾਤੀ ।
ਸਸੀ ਪੁੰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਹੁਇ ਜਾਕਤ ਅਜਾਤੀ ।
ਮੇਹੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਨੈ ਤਰਦੀ ਰਾਤੀ ।
ਰਾਝਾ ਹੀਰ ਵਖਾਣੀਐ ਓਹੁ ਕਪਰਮ ਪਰਾਤੀ ।
ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾ ਕਪਰਹੜ੍ੀ ਗਾਵਕਨ ਪਰਿਾਤੀ ।੧।”
ਿਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਤੁਕ ‘ਸੋਰਕਠ ਬੀਜਾ ਗਾਵੀਐ’ ਕਵਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ‘ਗਾਵੀਐ’ ਤੋਂ ਇਸ
ਗਿੱ ਲ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਕਮਲਦਾ ਹੈ ਕਕ ਿਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਦੇ ਸਕਮਆਂ ਕਵਚ ਪਰੀਤ-ਕਾਕਵ ਨਾ ਕੇਵਲ
ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਥਾ ਵੀ ਪਿੱ ਕ ਚੁਿੱ ਕੀ ਸੀ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਕਿੱ ਕਸਆਂ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸਾਕਹਤਕ ਗੁਣ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਸੰ ਗੀਤਕ ਹੂਕ ਹੈ। ਸੰ ਗੀਤਕ ਲੈ ਅ ਇਹਨਾਂ
ਕਕਿੱ ਕਸਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕਦਲ-ਕਦਮਾਗ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ
ਦੀ ਸੰ ਗੀਤਕ ਕਖਿੱ ਚ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਤਆਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਰਿੱ ਖ ਕਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਕਿੱ ਸਾਕਾਰ ਹੀਰ, ਸਿੱ ਸੀ ਜਾਂ
ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਕਕਿੱ ਸਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਦਰੋਂ ਅਕਜਹੀ ਸੰ ਗੀਤਕ ਹੂਕ ਕਨਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੋਕਤਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਬੰ ਨਹ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਰਸ ਸ਼ਾਹ ਕਵਿੱ ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੀਕ ਹੈ।
ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਕਸੰ ਘ ਕਸਿੱ ਿੂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਕਿੱ ਕਸਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ-ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗਾਇਕੀ ਰੂਪ ਕਵਚ
ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਵਿੇਰੇ ਕਰਵਾਜ ਉਨਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਕਵਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਕਸੰ ਘ ਦੀ

ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਇਲਾਕੇ ਕਵਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਕਪਤ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਉਰਾਰ ਇਲਾਕੇ
ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਕਰਆਸਤਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ ਣ ਕਰਕੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨਾਲ
ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਿੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸੁਿੱ ਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਿਨਾਂ ਦੀ ਢੂੰ ਡ ਕੀਤੀ
ਜਾਣ ਲਿੱਗੀ ਤਾਂ ਕਸਿੱ ਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਕਿੱ ਸਾ ਕਾਕਵ ਦੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਿਨ ਵਜੋਂ
ਕਵਕਕਸਤ ਹੋਈ। ਕਕਿੱ ਸਾ ਗਾਇਕੀ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਪਰਥਾ ਆਪਣੀ ਵਿੱ ਖਰੀ ਪਕਹਚਾਣ ਰਿੱ ਖਦੀਆ ਹੈ।
ਕਵੀਸ਼ਰੀ:
ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਕਿੱ ਸਾ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਕਵਿੱ ਲਖਣ ਵੰ ਨਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਇਨ ਕਲਾ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਬਨਹਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਿਰਤੀ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਮਲਵਈ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੇ
ਉੱਚੀਆਂ-ਉੱਚੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਲਾ-ਲਾ ਕੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੋ ਕਾਂ ਕਵਚ ਹਰਮਨ ਕਪਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਕਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ
ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕਨਕਾਸ ਅਠਾਰਵਹੀਂ ਸਦੀ ਕਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਾਵੇਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਕਵਚ ਿਿੱ ਟਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ
ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਰੂਪ ਕਵਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਬੜ੍ੀ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ
ਕਪਛੋਕੜ੍ ਿਿੱ ਟ-ਕਾਕਵ ਨਾਲ ਕਮਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਕਖਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਿਿੱ ਟਪਰਥਾ ਦਾ ਹੀ ਸਕਹਜ ਕਵਕਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਕਜਕ ਅਤੇ ਆਰਕਥਕ ਪਕਰਵਰਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਿਰੇ ਨਵੇਂ ਸੰ ਕਲਪਾਂ, ਬੋਿਾਂ
ਤੇ ਿਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਪੂਰਬਲੇ ਕਾਲ ਕਵਚ ਜੋ ਸਥਾਨ ਿਿੱ ਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹੋ ਕਪਛਲੇ ਰੇ ਮਿੱ ਿਕਾਲ ਕਵਿੱ ਚ
ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਆਇਆ। ਿਾਵੇਂ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਵਿੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਕਿੱ ਸੇ ਹੀ ਰਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਕਹਤਕ
ਕਕਿੱ ਸਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ‘ਕਵੀਸ਼ਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਿਾਈ
ਕਮਹਰਵਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਕਸਿੱ ਿ ਕਹੰ ਦੀ ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ‘ਆਕਦ
ਕਵੀਸ਼ਰ’ ਕਕਹਾ ਹੈ।
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ਪਿੱ ਛਮੀ ਪੰ ਜਾਬ ਕਵਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਲਈ ‘ਕਕਿੱ ਸਾਗੋ’ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋ ਕ-ਕਾਕਵ
ਵਾਂਗ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਰੋਕਤਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆਨ ਕਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਕ-ਕਾਕਵ ਵਾਂਗ ਕਵੀਸ਼ਰੀ
ਕਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੇਰੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸਾਕਹਕਤਕ-ਕਾਕਵ ਅਤੇ ਲੋ ਕਕਾਕਵ ਦੇ ਦਰਕਮਆਨੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਰਚਨਾ ਕਕਿੱ ਕਸਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵਿੱ ਚ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅਜਮੇਰ
ਕਸੰ ਘ ਕਲਖਦੇ ਹਨ ਕਕ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਮਾਰੂ ਰੋਹੀਆਂ ਕਵਚ ਉੱਕਗਆ ਕਾਕਵ-ਕੇਸੂ ਦਾ ਫੁਿੱ ਲ ਹੈ, ਕਜਸ
ਕਵਿੱ ਚ ਕਸਿੱ ਿ-ਪਿੱ ਿਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਤੜ੍ੀ ਿਾਅ ਕਲਸ਼ਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਹੀ-ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਚਮੇਲੀ
ਦੀ ਸੁਗੰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਕਸੰ ਘ ਕਸਿੱ ਿੂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਕਵਿੱ ਚ ਕਕਿੱ ਸਾ-ਸਾਕਹਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੁਝ ਪਛੜ੍ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਕਹਤ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਕਵਕਾਸ ਕਵਿੱ ਚ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨੇ ਬੜ੍ਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਕਹਿੱ ਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਕਿੱ ਸਾ-ਕਾਕਵ ਕਵਿੱ ਚ ਪਕਹਲੀ ਵਾਰ ਟੇਕ ਪੰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਕਿੱ ਸੇ ਕਵਿੱ ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ
ਕਪਰਤ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਕ ਕਾਕਵ-ਕਲਾ ਦੀ ਕਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਲਵਈ ਕਕਿੱ ਸਾ-ਕਾਕਵ
ਬੜ੍ਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅੰ ਦਰ ਅਕਜਹਾ ਹੜ੍ਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਸਰੋਕਤਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੈ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ
ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕਪੰ ਡ, ਸੁਰ ਇਸ ਦੇ ਪਰਾਣ, ਛੰ ਦ ਇਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਰਸ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ।
ਮੇਕਲਆਂ ਕਤਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਪੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱ ਥਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਕਿੱ ਸਾ ਗਾਇਕੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਅਖਾੜ੍ਾ ਲਗਾਉਣ
ਦੀ ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਾਚੀਨ ਹੈ, ਕਜਥੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਘੁੰ ਮ-ਕਫਰ ਕੇ ਸਰੋਕਤਆ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ
ਸਨ। ਇਨਹਾਂ ਅਖਾਕੜ੍ਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵੀਸ਼ਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਫਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਸੰਗ ਜਾਂ
ਕਕਿੱ ਸਾ-ਕਾਕਵ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਖਾੜ੍ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਲਈ ਸਰੋਕਤਆਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਕੰ ਮ

ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਕਵਿੱ ਚ ਵੀ ਅਖਾੜ੍ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਮਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਿੱ ਚ
ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸੁਿੱ ਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਖਾੜ੍ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਕਨਿੱਤਰ ਕੇ ਜਾਗਦੀ ਤੇ ਪਰਚੰਡ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ
ਨੇ ਅਖਾੜ੍ੇ ਲਈ ‘ਕਚਕਹਰੀ’ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਕਤਆ ਹੈ। ਕਲਾਿਾਰੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਅਖਾੜ੍ੇ ਨੂੰ ਮੰ ਤਰ-ਮੁਗਿ ਕਰਕੇ ਕੀਲ
ਕੇ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਵਚ ਸਰੋਕਤਆਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੰ ਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ
ਕਵੀਸ਼ਰ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਕਰਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਕਦਆਂ-ਪਹੁੰ ਚਕਦਆਂ ਕਕਿੱ ਸਾਕਾਰੀ-ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਦਾ ਸਾਿਨ
ਬਣਨ ਲਿੱਗੀ।
ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋ ਕ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੁਿੱ ਜਣ ਲਿੱਗੇ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੌਲੀਹੌਲੀ ਕਕਿੱ ਸਾਕਾਰੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਸਰੋਕਤਆਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਕਵਿੱ ਚ ਵਾਿਾ ਹੋਣ ਲਿੱਗਾ। ਸਰੋਕਤਆਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਵਿਣ
ਕਾਰਨ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਦਿੱ ਤਾ, ਪਰ ਜਦ ਕਫਰ ਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਤਆਂ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਤਾਂ ਦਾਇਰੇ ਕਵਿੱ ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਰਵਾਜ ਕਪਆ, ਕਜਸ ਨੂੰ ਅਖਾੜ੍ਾ ਆਕਖਆ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ। ਸਰੋਤੇ ਇਕ ਗੋਲ ਕੁੰ ਡਲ ਕਵਿੱ ਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੰ ਡਲ ਦਾ ਅੰ ਦਰਲਾ ਕੁਝ ਿਾਗ ਖ਼ਾਲੀ ਰਕਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
ਕਜਥੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਘੁੰ ਮ-ਕਫਰ ਕੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਤਆਂ ਤਿੱ ਕ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਪੁਿੱ ਜਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਕਹਲਾਂ ਕਸਰਫ਼ ਇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਹੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ
ਨਾਲ ਇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਕਤੰ ਨ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਇਹਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਮੁਖੀ ਪਰਸੰਗ ਸਕਹਤ ਕਵਆਕਖਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਗਾਇਕੀ ਕਵਿੱ ਚ ਸਾਥ ਕਦੰ ਦੇ ਸਨ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੇਕਲਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਉਚੇਚੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜ੍ੇ ਲਿੱਗਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਿਾਰਨ ਕਦਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਪੰ ਡਾਂ ਕਵਚ ਆ ਜਾਂਦੇ।
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ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਈ ਕਦਨ ਅਖਾੜ੍ਾ ਚਲਦਾ ਰਕਹੰ ਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਖਾੜ੍ਾ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਲਗਦਾ।
ਜਦੋਂ ਲੋ ਕ ਕੰ ਮ-ਕਾਰ ਤੋਂ ਕਵਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਕਵਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਪੰ ਡ ਦੀ ਸਿੱ ਥ ਕਵਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਅਖਾੜ੍ਾ ਿਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਿੱ ਕ ਇਹ ਅਖਾੜ੍ਾ ਚਲਦਾ ਰਕਹੰ ਦਾ। ਪਕਹਲਾਂ
ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਸਰਫ਼ ਹੀਰ-ਰਾਂਝਾ, ਕਮਰਜ਼ਾ-ਸਾਕਹਬਾਂ, ਸੋਹਣੀ-ਮਹੀਂਵਾਲ, ਸਿੱ ਸੀ-ਪੁੰ ਨੂੰ, ਪੂਰਨ ਿਗਤ, ਕਜਉਣਾ ਮੌੜ੍, ਸੁਿੱ ਚਾ
ਕਸੰ ਘ ਸੂਰਮਾ ਆਕਦ ਦੇ ਕਕਿੱ ਸੇ ਹੀ ਕਜਆਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਅਤੇ ਸਰੋਕਤਆਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਵਿਣ
ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕਪਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਨੀ ਚੋਰ, ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਸੈਨ, ਰੂਪ ਬਸੰ ਤ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੋਰ, ਗੋਲ ਖੂੰ ਡਾ,
ਰਾਜਾ ਜਗਦੇਵ ਆਕਦ ਨੂੰ ਕਵਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਕਿੱ ਕਸਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਕਤਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਉਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਕਨਰੰ ਤਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਵਚਕਾਰ
ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਥਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਿੱ ਡੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁਿੱਖੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਿੱ ਡੀ ਵਾਂਗ ਲਚਕੀਲੀ

ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਆਕਖਆ ਤੇ ਗਾਇਨ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋ
ਗਏ।
ਪਕਹਲਾਂ ਕਕਿੱ ਕਸਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਹਾਸ, ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਕਸ਼ੰ ਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਕਕਿੱ ਕਸਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਬੀਰ ਰਸ ਵੀ ਕਵਦਮਾਨ ਕਰਹਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਕਿੱ ਸੇ ਕਵਿੱ ਚ ਸੰ ਗੀਤਕ ਲੈ ਅ ਨੂੰ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ
ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲਿੱਗਾ। ਪਕਹਲਾਂ ਕਕਿੱ ਸੇ ਨੂੰ ਛੰ ਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਕਲਕਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਕਵਿੱ ਚ ਕਕਿੱ ਸੇ ਨੂੰ ਛੰ ਦ-ਬਿੱ ਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਾਇਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨੇ ਪਾਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋ ਕ ਗਾਇਕ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਕੌ ਮਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਹੀ, ਕਕਿੱ ਕਸਆਂ ਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਛੰ ਦਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਉਨਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਵਿੱ ਚ ਕਕਿੱ ਸਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਕਿੱ ਸੇ ਕਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱ ਖ ਛੰ ਦ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਕ 1901-47 ਈ:
ਕਵਿੱ ਚ ਕਕਿੱ ਸਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਆਪਸ ਕਵਿੱ ਚ ਰਲ-ਕਮਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਕਕਿੱ ਕਸਆਂ ਨੂੰ ਅਖਾਕੜ੍ਆਂ ਕਵਿੱ ਚ
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਵਿੱ ਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰੋਤੇ ਇਕੋ ਛੰ ਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ
ਛੰ ਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਕਿੱ ਸੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਣਦੇ ਰਕਹ ਸਕਣ। ਕਕਿੱ ਸਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰੜ੍ਾ ਛੰ ਦ ਹਰਮਨ ਕਪਆਰਾ ਸੀ, ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੜ੍ਾ ਛੰ ਦ ਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿੇਰੇ ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਕਹਤ ਦੇ ਇਕਤਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ 1799 ਤਕ ਦੇ ਕਕਿੱ ਸਾਕਾਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਪਰੀਤ ਕਥਾ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਕਵਚ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ
ਪੂਰਬ ਵਿੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਵੀ ਜਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ਼ਕੀਆ ਕਕਿੱ ਸੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਸੰ ਦ ਕਵਸ਼ਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਜਿੱ ਥੇ ਕਕਿੱ ਸਾ-ਕਾਕਵ ਪਰੰ ਪਰਾ ਤੋਂ
ਲਾਿ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਕੀਆ ਕਕਿੱ ਸੇ ਕਸਰਜ ਕੇ ਕਕਿੱ ਸਾ-ਕਾਕਵ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ
ਿਕਰਆ ਹੈ। ਅਖਾੜ੍ੇ ਕਵਿੱ ਚ ਇਸ਼ਕੀਆ ਕਕਿੱ ਕਸਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰ ਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਵਿੱ ਚ ਹੀਰ ਦਾ ਕਕਿੱ ਸਾ ਸਿ ਤੋਂ
ਵਿੱ ਡੀ ਕਗਣਤੀ ਕਵਿੱ ਚ ਕਲਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਅਠਾਰਹਵੀਂ ਤੇ ਉਨਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਿੱ ਿ ਤਿੱ ਕ ਇਹ ਕਵਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਨ ਵਿੱ ਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਕਮਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੁਆਸਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਅਿੱ ਜ
ਇਸ ਕਲਾ ਦੀ ਉਤਨੀ ਮੰ ਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਜਤਨੀ ਕਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸੀ ਕਕਉਂਕਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਬਨਹਾਂ ਸੰ ਗੀਤ ਨੂੰ
ਸੰ ਗੀਤ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਅਿੱ ਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਸਮਝੀ ਹੈ।
*ਖੋਜਾਰਥੀ, ਿੰ ਗੀਤ ਸਿਭਾਗ, ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਸ ਟੀ,
ਪ੍ਸਟਆਲਾ।

____________
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Life and Legacy of Guru Nanak Dev Ji
S. Makhan Singh
Review by: * Prof. (Dr.) Harpreet Kaur
The hardbound pictorial edition, ‘Life and Legacy of Guru Nanak Dev Ji’ is
dedicated to the 550th Birth Anniversary of Sri Guru Nanak Dev Ji celebrated world over
with great devotion, spirit and fervour in 2019. The ways in which this great occasion
was celebrated were varied and publications and literature was one effective way
through which the devotees paid their humble tribute to the great reformer, spiritual
leader and saint. Guru Nanak was a great thinker, philosopher and builder who laid the
tenets of Sikh faith and gave an institutionalized form to it. Many authors have written
books dedicated to the eternal glory of Guru Nanak Dev Ji echoing the cardinal
principles that are an integral part of the psyche of the Sikhs since immemorial times.
Ineffable discourse, philosophy and stories of the Great Guru are being replicated in
various ways so that the people across all age groups are attached to it through an eye
of faith, understand the tenets with an eye of rationality and logic and imbibe it with
commitment and devotion in their hearts, minds and souls.
Guru Nanak’s all-embracing vision, arduous sojourns, fervent opposition to the
outmoded conventions and extensive dialogues at various religious places with many
prominent religious leaders belonging to several sects establishing the futility of rituals
are cited in this pictorial book in vibrant sketches touching the chords of the hearts of
one and all.
The episodes related to the early life of Guru Nanak Dev ji are depicted with
appropriate captions exhibiting that His childhood unveiled a divine streak in many
occurrences. Child Guru was not an ordinary child and influenced one and all who came
in His contact. His teacher was mighty influenced by the thoughts of Guru that were
beyond any worldly education and religion. Guru Sahib questioned prevalent futile
tradition of wearing Janeu or the sacred thread. Guru Nanak asked the Pandit to tie him
a thread that is permanent and does not perish. Such a thread is to be woven with
essential values of life like, compassion, commitment, modesty and truth. When Guru
Nanak was young, He was much more mature for his age and many episodes of his life
provide a testimony to it. When He feel ill and refused to talk to anyone, a physician was
called to diagnose his problem and prescribe the medicine. The physician could not
diagnose its reason. The Guru made it clear his ailment is the result of the torture of his
fellow beings. The Guru said, Vaid bulaia vaidgi pakar dhandhole banh. Bhola vaid na
jani karak kaleje mahi (SGGS: Pg. 1279).
The ‘Sacha Sauda’ episode establishes the primacy of fair occupation in one’s
life. Guru Nanak had joined the vocation of his father in His early years and as a
shopkeeper, fairness in dealings was vital to him. ‘Na Koi Hindu Na Musalmaan’,
pronounced by the Guru establishes oneness in society of those times fragmented on
the basis of religion and marked by religious bigotry. As against the customs marked by
the malice of caste system, Guru Nanak endorsed egalitarianism in words and deeds.
Guru Nanak had meal with Bhai Lalo contravening the norms entrenched in the then
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society dispelling the caste system and echoing that all are born from one God. The
painting included in the book wherein Guru Nanak went and stayed with Bhai Lalo
rejects all human made boundaries segregating the people in high and low order.
The teachings of Guru Nanak Dev reached the common masses in a simple and
effective manner during the Udasis covering almost 3800 kilometres and the adherents
of different faiths and orders imbibed it in thought and action. Guru Sahib visited the
strongholds of various religious places belonging to Hindu as well as Muslim Faiths and
made the people understand the true crux of life.
Mardana, the lifelong companion of the Guru who accompanied him on the
Udasis belonged to the low caste and this bond is reflected in the paintings depicted in
the book. Sajjan thug was explained the importance of honest labour or Kirat in one’s
life. Being true to one’s vocation will not only, be instrumental in having a well-balanced
personality and leading a dignified life but also, ensure that people transcend in spiritual
affairs. To Sidhas at Sumer Parbat, the Guru explained that True Name is the only
refuge for illuminating the minds and one can actually remain detached in the midst of
mammon and the picture to this effect is heart-touching.
Cleanliness is Godliness and Guru Nanak implored this during his visits. He was
pained to see dirt littered around in a slum. He motivated the people to resort to selfhelp and after setting ablaze the slums, new dwelling areas with spanking clean
surroundings was erected. The emphasis on self-help in cleaning and building an
entirely new village is relevant in the world when people generally have the tendency to
shun their duties and the painting included in the book motivates one to understand
one’s duty is life.
Guru Nanak raised his voice against the atrocious rulers of those times. When
He condemned Babur for unleashing terror on the innocent masses, Guru Sahib was
put into a jail where He was made to grind grains. The flow of divine Kirtan in the prison
made Babur visit the place freeing the imprisoned there for after meeting Guru Nanak, a
feeling of remorse was in his heart.
After ameliorating a number of kings, mullas, pandits and common people, Guru
Nanak settled on the banks of River Ravi at Kartarpur Sahib where he lived for 18 years
implementing the principles that He had preached during his sojourns. The socioeconomic maxim, Kirat Karo, Wand Chako and Nam Japo was the base of the
community life at Kartarpur. When Guru Sahib left for the heavenly abode, both the
communities, Hindus as well as Muslims wanted to perform the last rites of the Guru as
per their religious traditions reiterating that the followers of Nanak were from all
religions. Nanak Nam Leva endorse his universal teachings till date. The epoch in which
Guru Nanak lived was turbulent and we can feel that the present times are no less
challenging and so, there is a need to reassert and endorse the human values taught by
the First Guru very ardently in the present epoch.
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One of the effective means to disseminate these eternal values to the people is
through literature and this pictorial publication endorses and preserves our scholastic
heritage. This book has two-fold distinctive objectives, firstly, to make the people aware
of the glorious past and secondly, make earnest efforts to preserve our literature and
heritage for the posterity. Echoing the importance of the Sikh history, the book imparts a
moral lesson effortlessly.
The exclusive paintings are provided by the courtesy of Punjab & Sind Bank, V &
A Museum and Museums of DSGMC and SGPC from their archives along with various
internet sites giving an embellished vision into the life episodes very vividly outlining the
facial expressions of the characters as depicted by the painters and the background of
the life episode of the Guru.
Paintings are no doubt, the finest of the fine arts. It is one of the most impressive
arts that visibly depicts the emotions of the people and the events of an era
expressively. This is probably due to the fact that the painters have a rare sense of
observation, creativity of imagination necessary for the recapturing of the events, moods
and action. There is no shadow of doubt that the artistic representation of history is
more scientific and is a deeper pursuit rather than the writing of history. It is believed
that the art of letters appeal to heart while the factual reprints describe bare facts.
Religion and art are closely related to each other having the same meaningful
connotation. Moreover paintings definitely have a profound appeal to the people.
The style of depicting the life episodes of Guru Nanak Dev Ji in pictures was
incorporated into literature with as early as the Janam Sakhi tradition. The visual and
naturalistic representation in Janam Sakhis brings solace to our hearts and nourishes
our soul. The trend of snapshots from rich historical past represented in books make the
text contained in it livelier and representative. The visuals artistic expressions in vibrant
colours brings radiance into the written text and conveys the meaning and context very
distinctively illuminating the accounts. One can delve into history and its narratives
come out beautifully and comprehensively in the imageries with a lot of inexplicable
things explained. More recently, this phenomenon is becoming more popular especially
with the computer technology that has simplified the reproduction of images. Such
literature with visuals artistically expressed not only, supplements the text but also,
blossoms our hearts and nourishes our souls bringing forth our inner joy. The
picturesque paintings are, undoubtedly, a visual treat bringing out graphic description of
those times.
S. Makhan Singh has written a number of books and his recent book is
continuation of his previous pictorial collection that was widely appreciated. The life and
legacy of Guru Nanak has been portrayed in a noteworthy way engrossing the readers
in an overwhelming manner. S. Makhan Singh has illustrated historical events and
written a brief description, which explains the events to the readers and stimulates them
to understand the crux of the message spread by the Gurus. It is, indeed, a marvel that
a personality from the corporate world has the ability and vivacity to write such books
that is an asset for the community at present and also for the future. I congratulate him
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for his present volume and pray to Almighty to give him strength and health to write
more books for the benefit of the community.
This illustrious pictorial book published by Sikh Foundation is a laudable effort in
explicating the historical narratives in a unique and stimulating way. One is transmuted
into another world altogether. The eternal message of Guru Nanak is conveyed through
the book after a thorough research in an interesting and effective manner.
*Principal, Mata Sundri College for Women,
University of Delhi
_____________________

ਸੰ ਗੀਤ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ
ਡਾ.ਕਨਵੇਸਿਤਾ ਕਸੰ ਘ

ਸੰ ਗੀਤ ਮਨੁਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱ ਲੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਇਿੱਕ ਅਦੁਿੱ ਤੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕਸਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਕਵਿੱ ਚ ਸੰ ਗੀਤ

ਕਵਦਮਾਨ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜਗਤ ਸੰ ਗੀਤਮਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, ਸੰ ਗੀਤ ਨੂੰ ‘ਨਾਦ ਬਰਹਮ’ ਵੀ ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਸੰ ਗੀਤ
ਕਵਹੂਣੇ ਸੰ ਸਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤਿੱ ਕ ਵੀ ਅਸੰ ਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁਿੱਖ ਅੰ ਦਰ

ਜਨਮ ਜਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਦੇ ਬੀਜ ਰੂਪ ਕਵਿੱ ਚ ਪਰਫੁਕਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਨਿੱਕੇ ਬਾਲ, ਅਲਹਿੱੜ੍ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ,
ਨੌਜੁਆਨ, ਪਰੋੜ੍ ਹ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰ ਗੀਤ ਪਰਤੀ ਆਕਰਕਸ਼ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਨਾ ਕਕਸੇ ਰੂਪ ਕਵਿੱ ਚ
ਸੰ ਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ-ਪੰ ਛੀ ਅਤੇ ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਕਕ ਪੌਦੇ ਵੀ ਸੰ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਮਿੁਰ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।
ਸੰ ਗੀਤ ਮਨੁਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਕਬਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਫ਼ਲ ਮਾਕਿਅਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁਿੱਖ ਜਦੋਂ
ਸੰ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਤਕਕਰਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ

ਕਵਿੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਮਨ ਕਨਰਛਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਨਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰ ਗੀਤ ਦੀ ਇਸੇ
ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਕਰਸ਼ੀਆਂ, ਕਵਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਚੰ ਤਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਮਕਹਮਾ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰ ਗੀਤ ਸੂਖਮ ਅਕਿਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਲਾ ਹੈ ਪਰ
ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਕਥਤੀ ਪਰਤੀ ਇਸਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਏਨਾ ਡੂੰ ਘਾ ਤੇ ਪਰਿਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸਕਹਜੇ ਹੀ ਸਕਥਤੀ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ
ਕਰਵਾ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਕਿਕਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਕਿਅਮ ਦੀ ਇਸੇ ਸੂਖਮਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲਕਲਤ ਕਲਾਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ

ਸੰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮਿੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਿਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਸੰ ਗੀਤ ਦਾ ਸਕਹਜ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰ ਅਤੇ ਲੈ ਅ-ਯੁਕਤ ਕਲਾ ਸਕਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰ ਪਰਾਵਾਂ ਦਾ
ਇਿੱਕ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਪਰਤੀਕ ਹੈ, ਿਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਕਕਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੂਰਤ ਿਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ
ਮਾਕਿਅਮ ਹੈ।
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ਹਰੇਕ ਿੁਨੀ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੰ ਗੀਤਮਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਜਸ ਿੁਨੀ ਕਵਿੱ ਚ ਸੰ ਗੀਤਕ ਸੰ ਿਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਓਹੀ

ਸੰ ਗੀਤ ਉਪਯੋਗੀ ਆਵਾਜ਼ ‘ਨਾਦ’ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੰ ਗੀਤ ਕਵਿੱ ਚ ਿੁਨੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸ਼ੁਿ, ਕਨਯਕਮਤ ਅਤੇ
ਸੰ ਤੁਕਲਤ ਰੂਪ ਪਰਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਗੁਣ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੰ ਗੀਤ ਵੀ ਗੁੰ ਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪਰਬਲ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਰਦੇ ਦੇ ਸੂਖ਼ਮ ਿਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਦ ਦੇ ਮਾਕਿਅਮ ਨਾਲ ਅਕਿਕਵਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸੰ ਗੀਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸੁਰ ਅਤੇ ਤਾਲ ਯੁਕਤ ਉਹ ਸੁੰ ਦਰ ਰਚਨਾ ਕਜਹੜ੍ੀ ਕੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੁਰ ਅਤੇ ਸੁਰੀਲੀ ਲਿੱਗੇ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱਖ
ਦੇ ਕਚਿੱ ਤ ਨੂੰ ਪਰਸੰਨ ਕਰੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰ ਗੀਤ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਨਾਦ ਤੋਂ ‘ਸੁਰ’ ਅਤੇ ਲੈ ਅ ਤੋਂ ‘ਤਾਲ’ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ

ਹੈ, ਜੋ ਸੰ ਗੀਤ ਕਲਾ ਦੇ ਪਰਮਖ
ੁਿੱ ਤਿੱ ਤ ਹਨ। ਸੰ ਗੀਤ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਮ ਅਤੇ ਗੀਤ’ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਕਣਆ ਹੈ।
ਸਮ ਦਾ ਿਾਵ ਹੈ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸੰ ਤੁਕਲਤ ਰੂਪ ਕਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਗੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਗਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ‘ਸਮਿੱ ਯਕ ਗਾਯਤੇ ਇਤੀ ਸੰ ਗੀਤਮ’ ਿਾਵ – ਸੁਰ, ਤਾਲ, ਸ਼ਬਦ, ਮੁਦਰਾ, ਿਾਵ ਅਤੇ ਉਚਾਰਣ ਕਵਿੱ ਚ ਸਮ ਤੋਲ ਰਿੱ ਖਦੇ

ਹੋਏ ਗਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੰ ਗੀਤ ਹੈ। ਿਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਇਨ, ਵਾਦਨ ਅਤੇ ਕਨਰਤ ਕਤੰ ਨਾਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ
ਸੰ ਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰ ਗੀਤ ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਤੰ ਨੇ ਕਵਿਾਵਾਂ ਇਿੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਿੱਕ ਦੂਸਰੇ

‘ਤੇ ਆਸ਼ਕਰਤ ਹਨ। ਗੀਤ ਮਾਨਵ-ਕੰ ਠ ਦੀ ਸਕਹਜ ਅਕਿਕਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਵਾਦਨ ਇਸੇ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਰਤ
ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਿਾਕਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰ ਅਤੇ ਤਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸੰ ਤੁਕਲਤ ਪਰਬੰਿ ਸੰ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਕਵਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ

ਕਨਰਿਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਸਰਜਣਾ ਇਿੱਕ ਖੋਜ ਜਾਂ ਕਨਰਮਾਣ ਤੋਂ ਕੁਿੱ ਝ ਵਿੱ ਖ ਪਰਕਕਕਰਆ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਪਿੱ ਕੇ ਕਮਆਰ

ਕਸਰਜਕ ਦੇ ਸਾਹਣੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਬਲਕਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਸੋਚ, ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਿਾਵਨਾ, ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲਤਾ
ਦੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਕਸਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਪਰਬੰਿ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਕਸੇ ਿਾਵਨਾ ਜਾਂ ਕਵਚਾਰ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਗ-ਅਨੁਰਾਗ ਅਤੇ ਰੰ ਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰ ਗੀਤ ਿੌਕਤਕ ਸਕਥਤੀਆਂ ਤੋਂ

ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਪਾਰਗਾਮੀ ਸਕਥਤੀ ਕਵਿੱ ਚ ਮਨੁਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਕਕਰਆ
ਕਵਿੱ ਚ ਸੰ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਵਅਕਕਤਤਵ ਕਵਸ਼ਾਲ ਬਰਕਹਮੰ ਡ ਕਵਿੱ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਤਕਕਰਸ਼ਟ ਕਬਰਤੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਸੰ ਗੀਤ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮਨੁਿੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ

ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰ ਗੀਤ ਇਿੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਕਿਅਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੰ ਗੀਤ ਕਸਰਜਣਾ ਕਪਿੱ ਛੇ ਿਾਵਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਕਹਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਕਵਅਕਤੀ ਵੀ ਸੁਕਹਰਦ ਹੋਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤਾ ਸੰ ਗੀਤ ਵਪਾਰਕ ਪਿੱ ਿਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਵਕ

ਕਰਹਾ ਹੈ। ਅਕਜਹਾ ਸੰ ਗੀਤ ਮਨੁਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਸੰ ਗੀਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ
ਕਨਰਮਾਣ ਅਿੱ ਜ ਮਨੁਿੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਕਲਆਣ ਲਈ ਅਕਤ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਸੰ ਗੀਤ ਕਵਿਾਗ,
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ, ਪਕਟਆਲਾ
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jIvn ibaurw

pRo. hrBjn isMG DwrIvwl
pRo. hrBjn isMG DwrIvwl sMgIq dy AMqrrwStrI p~Dr dy jwxy pCwxy sMgIqkwr hn jo pKwvj Aqy
gurbwxI kIrqn dI fUMGI Aqy Koj BrpUr jwxkwrI r~Kdy hn [ pMjwb Grwxy dI lwhOr bwj dI prMprw dy kyvl
ie~k mwqR pKwvjI hn jo Alop ho rhy DrU~vpd Dmwr Aqy gurbwxI kIrqn prMprw dy Aihm swz pKwvj dI
sWB sMBwl Aqy pRcwr iv~c v~fw Xogdwn pw rhy hn [ is~K irsrc ieMstIicaUt AmrIkw Aqy A`j k~l nwd
imaUijk ieMstIicauUt AmrIkw dy bqOr sInIAr irsrc PyYlo kMm kr rhy hn [
Awp dw jnHm 20 jnvrI 1963 nMU gurdwspur izly dy ksbw DwrIvwl ivKy mwqw joigMdr kor Aqy
ipqw igAwnI mihl isMG dy Gr hoieAw [ Gr dw mhOl Dwrimk hox krky Gr iv~coN hI gurbwxI, kIrqn
Aqy gurU Gr dI syvw dI cytk GroN hI l~g geI [ Awp bI.ey Aqy bI.AYf gurUu nwnk dyv XUnIvristI
AMimRqsr Aqy AYm.ey imaUijk vwdn (qblw) Avl drzy iv~c pMjwb XUnIvristI cMfIgVH iv~coN pihlw
sQwn pRwpq kr cu~ky hn [ ie~s qoN ielwvw ifplomw sMgIq ivSwrd gwien iv~c pRwcIn klw kyNdr
cMfIgVH qoN kr cu~ky hn[
gwien dI mu~FlI qwlIm pRo.rMjnw Srmw(gurdwspur) Aqy ausqwd lCmn isMG sIn jI qo pRwpq kIqI
[ qbly dI mu~FlI qwlIm bwbw rUp Swh jI KqIbW vwly (btwlw) qoN 4-5 swl pRwpq krn qoN bwAd aucyrI
is~iKAw leI pMjwb Grwxy dy mhwn sMgIq AwcwrIAw ausqwd lCmn isMG sIn jI qoN gurUu isS pRMprw ADIn
l~gBg 20 ku swl iv~DI b~D qwlIm pRwpq kIqI [ bwAd iv~c ausqwd jI dI pRyrnW sdkw 10-12 swlw qoN
Alop ho rhy swz pKwvj dI qwlIm pRwpq krn dw suBwg pRwpq ho irhw hY [ ikauN ik pMjwb Grwxw hY hI
pKwvjIAw dw Grwxw hY Aqy Alop ho rhy pKwvj swz dI pRMprw nUM sMBwlx qy pRcwrn dI izMmyvwrI vI pRo.
hrBjn isMG DwwrIvwl dy ih~sy AweI hY [ pKwvj ij~Qy ihMdosqwnI sMgIq dI isrmor SYLI DrUvpd-Dmwr dw
Aihm swz hY auQy gurU nwnk dyv jI vloN clweI inrbwx kIrqn pRMprw dw vI pKwvj AiqAMq mh~qvpUrn
swz hY [ ie~s leI Awp pKwvj nMU pRcwrn dw At~ut Xqn kr rhy hn [
AYs. fI. kwlj dInw ngr , pMjwb srkwr dy s~iBAwcwrk mwmly ivBwg cMfIgVH ,byby nwnkI gurmiq
kwlj sulqwnpurloDI bqOr pRoPYsr sMgIq Aqy BweI vIr isMG gurmiq kwlj AMimRqsr ivKy bqOr sMgIq
pRoPYsr syvw kr cu~ky hn [ A~j k~l Awp nwd imaUuijk ieMstIicaUt AmrIkw dy sInIAr irsrc PYlo hn jo
gurbwxI kIrqn qy pKwvj sbMDI Koj BrpUr kwrj kr rhy hn [
Awp vloN gurbwxI kIrqn , qblw Aqy pKwvj sbMDI lyK Aqy Koj p~qr ilKy gey hn jo cMfIgVH
qoN Cpdy AMimRq kIrqn mYgzIn, BYxI swihb qo vloN pRkwiSq virAwm mYgzIn, cIP Kwlsw dIvwn dy BweI
vIr isMG kwlj vloN C~pdy slwnw mYgzIn Aqy sRomxI gurdvwrw pRbMDk kmytI AMimRqsr vloN Cpdy gurmiq
pRkwS mYgzIn , cIP Kwlsw dIvwn AMimRqsr dI Drm pRcwr kmytI vloN pRkwiSq ikqwb ‘ gurmiq sMgIq qy
BgqI kIrqn prMprw’ Aqy bwbw s~ucw isMG gurmiq sMgIq AkYfmI jMifAwlw gurU AMimRqsr vloN pRkwiSq
ikqwb ‘gurmiq sMgIq ADuink pirpyK’ Awid iv~c C~p cu~ky hn [
Awp gurbwxI kIrqn (DrUv~pd AMg) Aqy pKwvj dI lwhOr bwj dI prMprw Awid ikqwbW vI ilK rhy hn [
Awp AnykW irsrc pypr gurbwxI kIrqn Aqy pKwvj sbMDI il~K c~uky hn jo ies pRkwr hnAMimRq kIrqn
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1 . gurU gRMQ swihb iv~c ‘Gru’ dw mh~qv
2 gurbwxI kIrqn prMprw iv`c pKwvj dw Xogdwn
3 ihMdosqwnI sMgIq iv`c pMjwb Grwxy dy pKwvj dw Xogdwn
4 DrUvpd AMg qoN gurbwxI kIrqn dw AiDAYn Awid
5 sMgIq rqnwkr iv~c gRih l~Cx
sYmInwrW iv`c Koj p~qr pVHn dw suBwg vI pRwpq ho cukw hY [
v`K v~K XUnIvristIAW dy pI.AYc .fI kr rhy AnykW ividAwrQI vI Koj sbMDI Awp jI kolo Koj BrpUr
igAwn pRwpq kr c~uky hn [ BweI mrdwnw pRojYkt ieMglYNf Aqy imaUizk lvrs cYnl inaUzIlYNf vloN Awp
jI dI ivSys qOr qy ieMtrvIaU kIqI geI hY [ fwienwimk g~rUp AwP rMGrytwz AMimRqsr vloN Awp jI nMU ‘
BweI jYqw jI Avwrf ’ nwl snmwinAw jw cu~kw hY [
Awp AnykW sMsQwvW vloN snmwinq ho cuky hn jo k~uJ ies qrW hn- sRomxI gurdvwrw pRbMDk id~lI ,
cIP Kwlsw dIvwn AMimRqsr, pitAwlw Grwxw mW Swrdw sMgIq sBw pitAwlw, gurU goibMd isMG st`fI srkl
brWc muhwlI, swaul AwP imaUijk gurdwspur, bzm ey Ahbwb ey Adb pTwnkot, jv~dI tkswl luiDAwxw,
sMq bwbw sucw isMG gurmiq sMgIq AkYfmI jMifAwlw gurU AMimRqsr Aqy vwies AwP DwrIvwl Awid[
Awp ihMdosqwn qo ielwvw hWgkWg, isMgwpur, mlySIAw, ieMfonySIAw, kYnyfw Aqy AmrIkw Awid dySW iv`c vI
gurbwxI kIrqn Aqy klw rwhIN syvw kr cuky hn[
Awp gurU Gr dy Sbd pRDwn DrUvpd Dmwr AMg dIAW sMgIq dy isDWqk p~K qoN lgBg 50 qoN v`D
inrDwrq rwgW iv`c SbdW dIAW bMidSW iqAwr kr cuky hn ijnWH nMU pKwvj dIAW iBMn iBMn qwlW iv~c lYA
b~D hn [ Awp dw s~puqr jspRIq isMG DwrIvwl (ieMjInIAr) pKwvj dI qwlIm lY irhw hY [ Awp sMgIq dy
pRcwr nUM mu~K rK~dy hoey ‘sMgIq ivlws’ DwrIvwl ivKy AnykW ividAwrQIAW nMU gurbwxI kIrqn, qblw Aqy
pKwvj dI is~iKAw vI dy rhy hn [ Awp pMjwb dy Alop ho rhy swz ‘auK~lI-DwmW’ dI lwhOr bwj dy vI
ie~klOqy klwkwr hn jo ie`s swz dI rvwie`q nMU vI sMBwl Aqy pRcwr rhy hn [ Awp gurU sbd dy kIrqn dw
gwien sbd dy Bwv ,qwl dy cln Aqy rwg dI inrDwrq prMprw nUM pR~muK r~K ky gurU dy AwSy AnUswr
pKwvj dy swQ nwl kIrqn krdy hn [
# 340, sMgIq ivlws, bydI klonI, DwrIvwl, ijlwH-gurdwspur pMjwb (ieMfIAw)
Pon :- + 91 - 98143 49658
Email – harbhajansinghdhariwal@gmail.com
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surilpI vwlw Sbd Aqy ausdy AMgRyzI ivc ArQ

ENGLISH TRANSLATION

Gauree, Kabeer Jee:
If Yoga could be obtained by wandering around naked, then all the deer of the
forest would be liberated. ||1|| What does it matter whether someone goes naked,
or wears a deer skin, if he does not remember the Lord within his soul?
||1||Pause|| If the spiritual perfection of the Siddhas could be obtained by
shaving the head, then why haven't sheep found liberation? ||2|| If someone
could save himself by celibacy, O Siblings of Destiny, why then haven't eunuchs
obtained the state of supreme dignity? ||3|| Says Kabeer, listen, O men, O
Siblings of Destiny: without the Lord's Name, who has ever found salvation?
||4||4||
(Sri Guru Granth Sahib Page: 324)
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fwjopkB tkbh iBw ;kyh 59 ftZu p;zs dh
ftnkfynk Bkwe fJe ;kyh nkT[Adh j?L
ifd r[o{ BkBe[ ih gzih; Sph; po; ek G?nk
sp J/e fdfB gzikp eh Xosh Brfo sbtzvh okfJ G'fJ dh
r[o{ pkpk BkBe ih nzdfo xfo e? fpy? gfVnk jh ojsk.
ip eJh wk; fdB gfVnk jh ofjnk sp p;zs ufVnk.
sp fisB/ b'e sbtzvh e/ E/ J/sfBnK b'e fwfbfB nkJ
fi BkBe ih s? pj[s[ fdB wkj p?m/ j'J/ j?fB nzdo/,
go[ j[fD u/sq ufVnk j?.
b'e ;fG p;zs[ ufVn? y[;h j's/ j?A, pkjfo ubhn?,
J/e pko u/s eh pjko bhihn?.
sp r[o{ pkp? BkBe ih p;zs okr wfj pkDh p'bh fiL
wkjk wkjk w[wkoyh ufVnk ;dk p;zs..
(p;zs wjbk ñ, gzBk 1168)

